auto te water
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Ieder jaar raken er in Nederland 700
tot 800 auto’s te water. Dit kost ieder
jaar aan 50 mensen het leven.
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WAT MOET JE DOEN
ALS JE IN EEN AUTO ZIT
DIE TE WATER RAAKT?
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Hoewel een auto vaak nog even blijft
drijven is het belangrijk om zo snel
mogelijk uit de auto te gaan.
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Doe de lichten van de auto aan, zodat
redders je beter kunnen zien en laat
de sleutel wel in het contact zitten.
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Probeer rustig te blijven, maak je gordel los. Lukt het niet om je gordel los
te krijgen snijd deze dan door met het
mes van de veiligheidshamer.
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Probeer het raam te open op de
normale manier. Lukt het niet om het
raam te openen gebruik dan de reddinghamer op het zijraam.

Omdat een auto vaak na een ongeval of slippartij in het water komt is het belangrijk dat je altijd je autogordel omdoet in de auto. Daarom is het erg nuttig om een
veiligheidshamer in de auto te hebben. Hiermee kan je je autogordel lossnijden als
de sluiting niet werkt en het zijraam inslaan. Zorg wel dat de veiligheidshamer in
de auto vastzit, want door de klap van het ongeluk kun je hem anders kwijt raken.
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Klim door het raam naar buiten.
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Gaat het raam niet open of krijg je
het niet stuk, probeer dan het portier
te openen. Dat gaat zwaar omdat er
veel water aan de buitenkant tegenaan
drukt. Probeer hard te duwen.
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Als er geen beweging in komt kun je
ook wachten tot er meer water in de
auto gelopen en daardoor minder druk
op de buitenkant staat. Neem een hap
lucht en duw weer hard.
Kun je als enige van de inzittenden
zwemmen, ga dan als eerste eruit, zodat je anderen kunt helpen van buiten
de auto.
Bescherm jezelf en anderen tegen de
wind en onderkoeling als je op het
droge bent.

WAT MOET JE DOENALS JE EEN AUTO
			
HET W
 ATER IN ZIET RIJDEN?
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Blijf rustig en bel 112. Bedenk vervolgens welke hulp de mensen in de auto
nodig hebben en of er een veilige
manier is waarop je de mensen in de
auto kunt helpen.
 ls een auto in ondiep water staat
A
kun je misschien beter wachten tot de
brandweer er is.
Ligt de auto op zijn kop in het water
dan moet iemand proberen een portier te openen. Probeer dit altijd door
een volwassene te laten doen. Roep
bijvoorbeeld: “Mijnheer, ik heb 112
gebeld, probeert u snel de deur open
te maken”.

Als een auto in dieper en stromend
water ligt dan kun je beter niet het water
in gaan. Zeker als het water koud is, is
dit te gevaarlijk.
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Als je toch het water in gaat, waarschuw
dan iemand dat jij te water gaat die jou
in de gaten kan houden. Maak ook gebruik
van een touw om je eigen veiligheid te
vergroten.
Probeer van buitenaf altijd eerst een
portier, achterklep of zonnedak te openen.
Je kunt ook een zijruit inslaan, bijvoorbeeld met een steen.
Breng slachtoffers snel op de kant waar
hulpverleners kunnen komen en verleen
daar EHBO.
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